1. Jogi nyilatkozat
Copyright
A Diéták & Álmok honlapon található összes tartalom, recept, fotó és videó Lipták Nóra
szellemi tulajdonát képezi, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján),
annak bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye
szükséges. A Diéták és Álmok blogról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra, a
dietakesalmok.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem
módosítja az eredeti információt, és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a
dietakesalmok.hu-ra.
Adatvédelem
A hírlevél-feliratkozások, regisztrációk és vásárlások során az érvényes törvényi előírásoknak
megfelelően a felmerülő személyes adatokat a dietakesalmok.hu bizalmasan kezeli, harmadik
fél számára azt át nem adja. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az
1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről. A személyes
adatok gépi feldolgozása során a feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető
bármelyik a Diéták & Álmok által küldött elektronikus levél alján lévő leiratkozási linkre való
kattintással. A dietakesalmok.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás
egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes
hozzájárulását adja a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek
fogadásához,
amelyek
bizonyos
esetekben
reklámot
is
tartalmazhatnak.
Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-76714/2014, NAIH-76713/2014, NAIH92111/2015.
Cookie-k (sütik) használata
Az Uniós törvények értelmében tájékoztatási kötelezettségünk van, hogy a weboldal cookiekat (sütiket) használ. A cookie-k kicsi, teljesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal
azért helyez el a számítógépeden, hogy minél egyszerűbbé tegye számodra a böngészést. Ezek
a böngészők beállításaiban letilthatók. Amennyiben ezt nem teszed meg, illetve ha az
“Elfogadom” feliratú gombra kattintasz, azzal elfogadja a sütik használatát. Köszönöm!
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